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1. INTRODUCIÓN  
 

O Concello de A Rúa,  a través do FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias), 

recibe no mes de Maio de 2016 , información relativa á  “Orde do 26 de abril pola que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a 

asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a 

adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas”, publicada no DOG do 3 de maio de 2016”. 

Este organismo pon dita información a disposición de todos aqueles Concellos da Comunidade 

Autónoma de Galicia que, debido ás súas características e localización, teñan obriga de levar a 

cabo un Plan Especial Ante o Risco de Inundacións/Incendios, e que cumpre co disposto na 

Orde do 26 de abril de 2016 destinadas a “mellorar o comportamento das entidades locais de Galicia fronte ao 

cambio climático, con base no estado ambiental actual, e que axuden á definición das mellores opcións de 

adaptación ao cambio climático”.  

Do mesmo xeito, a Orde describe: “ As actuacións subvencionables están incluídas, segundo se sinala a 

continuación, no eixe prioritario 05 <<Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de 

riscos>>; prioridade de investimento 05.01 <<Apoio ao investimento destinado a adaptación ao cambio climático, 

incluídos os enfoques baseados nos ecosistemas>>; obxecto específico 05.01.01 <<Desenvolvemento de coñecementos 

de elaboración de plans en relación coa adaptación ao cambio climático e prevención de riscos, incluído os 

sistemas de alerta preventiva, de seguimento e de avaliación; categoría de intervención 60 <<Redes de observación, 

prevención de riscos e análise sectorial de adaptación ao cambio climático en Galicia>>, do programa operativo 

FEDER Galicia 2014-2020”. 

En base ao descrito, o Concello de A Rúa , con data 21 de Xuño de 2016, presenta a solicitude 

das axudas ó abeiro da Orde do 26 de abril, xunto coa memoria técnica e económica para a 

realización da estratexia.  

Con data 11 de Xullo de 2016, este Concello recibe requerimento por parte da Consellería onde 

se solicita unha explicación da adaptación do Plan Especial ante o Risco de Inundacións, co 

obxecto das axudas e a actuación subvencionable “elaboración de estratexias de sustentabilidade 

ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación pública”.  

 Debido á localización xeográfica e ás condicións hidrolóxicas da zona, A Rúa ten a obriga de 

elaborar un plan de risco ante posibles inundacións, que axude a protexer á poboación e os 

ecosistemas no caso de crecidas do río ou ben de rotura do encoro. 
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A motivación do Concello de A Rúa, para solicitar asistencia técnica a través das axudas 

indicadas previamente, destinadas á  “elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental 

coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático” é que, coma se está a demostrar, un 

dos grandes riscos asociados ao cambio climático é o aumento na intensidade das secas en zonas 

áridas, e o incremento das chuvias en zonas húmidas, coma Galicia. As estacións intermedias 

tenden a desaparecer, quedando unicamente invernos cada vez máis chuviosos, e veráns cada 

vez máis calorosos; produciranse chuvias máis intensas, concentradas en períodos de tempo 

máis curtos.  

Ese incremento das chuvias nos meses de inverno a causa do cambio climático levará asociadas 

importantes inundacións en toda a rexión, para as que os Concellos non están preparados.  

A elaboración dun Plan de Especial ante o Risco de Inundacións, no que levarase a cabo un 

estudio da hidrografía, flora, fauna e ecosistemas da zona para a súa protección, foi considerado 

polo Concello de A Rúa coma o primeiro paso cara a adaptación do Concello ás posibles 

consecuencias do Cambio Climático nesa zona, polo que considerase que a memoria si está 

vinculada a unha estratexia de sustentabilidade ambiental con adaptación ao cambio climático. 

Unha vez explicada a motivación principal do Concello de A Rúa para a elaboración do Plan 

Especial ante o Risco de Inundacións, e cómo este supón a integración da adaptación ao cambio 

climático no mesmo, con data 14 de Setembro de 2016 recíbese no Concello a Resolución da 

Consellería de Medio Ambiente pola que se concede a axuda convocada, comezando nese 

momento coa elaboración da estratexia.  

 

2. REALIZACIÓN DA ESTRATEXIA  

 

Para a realización do Plan , o Concello de A Rúa solicita asistencia técnica para a súa 

elaboración a unha consultora medioambiental externa,  de nome  SICCA, Formación y 

Consultoría,  de Ourense.  Este equipo, visita persoalmente en dous ocasións aos técnicos do 

Concello de A Rúa, para:  

 Realizar unha exposición dos puntos a seguir na elaboración do Plan.  

 Recadar información necesaria por parte dos técnicos do Concello de A Rúa. 

 Realizar visitas de campo, toma de datos, análise da flora, fauna, ecosistemas...etc, que 

se verán afectados polas inundacións,  e toma de fotografías en distintos puntos do 

Concello.  
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 Entrevistas cons veciños de A Rúa, para obter información sobre inundacións 

históricas, soterramento dos ríos e toda a información de interese para a elaboración do 

Plan de Actuación Municipal.  

 Visitar os encoros e reunirse cós técnicos de IBERDROLA.  

A partir dese momento procedeuse a levar a cabo unha análise de toda a documentación 

recadada, e redacción do Plan de Actuación Municipal ante o Risco de Inundacións.  

Leváronse a cabo tódolos contactos co persoal do Concello, Protección Civil, IBERDROLA, etc, 

que foron necesarios para a realización do Plan.  

Unha vez a memoria estivo rematada, foi enviada ós técnicos don Concello de A Rúa para a súa 

revisión, e presentada ante a Consellería de Medio Ambiente.  

 

3. OBXECTIVOS ESPERADOS 

Os obxectivos esperados coa realización deste Plan de Actuación Municipal son os seguintes:  

1. Analizar o potencial risco de inundación no Concello de A Rúa. 

2. Valorar os puntos fortes e débiles ante este risco de inundación. 

3. Establecer programa de actuación ante o risco de inundación.  

4. Relacionar os episodios de inundación no Concello co cambio climático. 

5. Establecer unha serie de medidas para adaptarse ao cambio climático. 

6. Sensibilizar e concienciar á poboación.  

 

4. SEGUIMENTO 

O Concello de A Rúa levará a cabo unha avaliación anual sobre os puntos da estratexia e o seu 

grao de cumprimento, recollendo canto menos:  

 Número de actuacións de concienciación e sensibilización levadas a cabo. 

 Resumo da inspección de ribeiras e puntos conflitivos dentro do Concello. 

 Actuacións dirixiadas ás comunidades de montes.  
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5. CRONOGRAMA 

A temporalización das actuacións levadas a cabo, así coma a previsión de realización das 

actuacións previstas é a seguinte:  

 

ACTUACIÓN  Xuñ Xull Ago Set Out Nov.  

Solicitude das  axudas 21/06/2016      

Recepción de requirimento   11/07/2016     

Resposta ó requirimento   11/07/2016     

Concesión das axudas    14/09/2016   

Inicio da elaboración da 

estratexia 

   22/09/2016   

Reunión dos técnicos co 
Concello de A Rúa 

    21/10/2016  

Reunión dos técnicos con 
IBERDROLA  

    21/10/2016  

Análise dos datos e elaboración 
da estratexia 

    24/10/2016  

Reunión dos técnicos con 
Protección Civil  

    28/10/2016  

Presentación do Plan de 
Actuación Municipal 

     28/11/2016 

Xustificación ante a Consellería       29/11/2016 

 

6. CONCLUSIÓNS 

As conclusións obtidas trala realización deste Plan de Actuación Municipal ante o Risco de 

Inundacións son:  

1. Grazas ás presente axudas o Concello de A Rúa tivo opción de levar a cabo un 

requisito de obrigado cumprimento como é a elaboración dun Plan de Actuación 

Municipal ante o Risco de Inundacións. 

2. A implantación deste plan mellorará a coordinación dos recursos propios ante os 

citados riscos.  

3. Establécense unha serie de medidas que permiten o Concello a adaptación e 

mitigación dos efectos do cambio climático que se levarán a cabo ao longo de 2017.  

4. A través destas axudas, así coma da redación do Plan, o Concello de A Rúa poderá 

concienciar e sensibilizar á poboación respecto da situación na que se atopa o seu 

municipio respecto dos efectos do cambio climático, e cales son as actuacións a 

levar a cabo para a súa adaptación e mitigación.  


